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BESZÁMOLÓ 

az 
ENSZ Európai Gazdasági Bizottság (UN ECE) 

Belső Szállítási Bizottság (INLAND TRANSPORT COMMITTEE) 
Gépjármű Szerkezeti Munkacsoport (WP.29) 

keretén belül működő 
Passzív Biztonság Szakértői Csoport 

(Working Party on Passive Safety (GRSP)) 
57. üléséről 

(Genf, Nemzetek Palotája, 2015. május 18-22.) 

Résztvevők Fő 
Kormányzati szakértők  
ENSZ-EGB tagországok  
Belgium  1 
Kanada  1 
Cseh Köztársaság  1 
Dánia  2 
Franciaország  3 
Németország  5 
Magyarország  1 
Olaszország  3 
Hollandia  1 
Norvégia  1 
Románia  1 
Orosz Föderáció  2 
Spanyolország  3 
Svédország  1 
Svájc  1 
Amerikai Egyesült Államok  2 
összesen  29 
Nem ENSZ-EGB tagországok  
Ausztrália  1 
Kína  3 
India  3 
Japán  9 
Koreai Köztársaság  5 
Thaiföld  1 
összesen  22 
Európai Unió  
Európai Bizottság  1 
összesen  1 
Nem kormányzati szervezetek szakértői  
A Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal egyeztető  
CI (Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szövetség)  1 
CLEPA (Autó-alkatrészgyártók Európai Szövetsége)  11 
FIA (Nemzetközi Automobil Szövetség)  1 
IMMA (Motorkerékpár gyártók Nemzetközi Szervezete)  1 
OICA (Autógyártók Nemzetközi Szervezete)  14 
összesen  28 
A Titkárság meghívásából  
CONEBI (Európai Kerékpáripari Szövetség)  1 
összesen  1 
Megfigyelőként  
Brazília  1 
összesen  1 
Mindösszesen:  82 
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A témák és munkaanyagok elérhetőek az alábbi linkeken keresztül: 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grsp2015.html 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grspinf57.html 

A munkaanyagokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Csonka Balázsnál a +36-30-428-5684-es 
telefonszámon, a +36-1-203-1167-es faxszámon, vagy a balazs.csonka@hu.tuv.com e-mail-címen. 

A GRSP 57. ülése Nha Nguyen elnök úr (US) és Eduardo Giannotti titkár úr (GRSP titkárság, Genf) 
vezetésével, az elnök úr üdvözlő szavaival és az előzetes program ismertetésével kezdődött meg. 

Az ülés előzetes napirendje: 

 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

1. Napirend elfogadása ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/1 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 4-6. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/17 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2013/24 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem)  

 (a) Javaslat a GTR 2. szakaszára ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 7-10. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/16 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/2 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/24) 
(GRSP-56-39) 

 (b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 
2. szakasz tervezetére 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 11. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/2 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/5 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/31) 

4. Oldalütközéshez használt bábúk 
harmonizációja 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 12. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/28) 

5. Elektromos járművekre vonatkozó GTR ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 13. bekezdés 
(ECE/TRANS/WP.29/2012/121) 
(ECE/TRANS/WP.29/AC.3/32) 

6. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 14. és 15. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/3 

7. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 16-18. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2012/25 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/4 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/13 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/15 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/16 
(GRSP-56-10) 
(GRSP-56-42) 

8. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 22. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/14 
(GRSP-56-07) 

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grsp2015.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29grsp/grspinf57.html
mailto:balazs.csonka@hu.tuv.com
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

9. 22. sz. előírás (Bukósisakok) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 23. bekezdés 

10. 44. sz. előírás (Gyermekbiztonsági 
rendszerek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 26. és 27. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/5 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/6 
(GRSP-56-06) 
(GRSP-56-26) 

11. 80. sz. előírás (Autóbuszülések és rögzítésük 
szilárdsága) 

 

12. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 29. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/7 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/22) 
(GRSP-56-15-Rev.2) 

13. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 32. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/8 
(GRSP-56-41) 

14. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett 
gyermekbiztonsági rendszerek) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 33-36. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/9 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/28) 
(GRSP-56-24) 
(GRSP-56-27) 

15. Javaslat új előírás készítésére (Frontális 
ütközés) 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 37. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/11 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/12 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/10) 
(ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2014/23) 
(GRSP-56-13-Rev.1) 
(GRSP-56-23-Rev.2) 

16. Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. 
előírásokban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 39. bekezdés 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/10 
(GRSP-56-19) 

17. Egyéb ügyek  

 (a) Információcsere a passzív biztonság 
nemzeti és nemzetközi követelményeiről 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 41. bekezdés 
GRSP-56-22 
GRSP-56-29 
GRSP-56-34 

 (b) Definíciók és rövidítések a GRSP 
hatásköre alá tartozó előírásokban 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 42. bekezdés 

 (c) A Nemzetközi Teljes Jármű 
Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer 
fejlesztése, és a munkacsoportok (GR-ek) 
bevonása a folyamatba 

 

 (d) A WP.29 2015. márciusi ülésének kiemelt 
témái 
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 Tárgy A hivatkozott munkaanyagok 

 (e) A háromdimenziós H-pont vizsgáló 
eszköz 

ECE/TRANS/WP.29/GRSP/56, 46. bekezdés 

 (f) Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS)  

Tényleges napirend 

1. Napirend elfogadása 

Az ELNÖK ÚR ismertette a napirendi változásokat, és az ülés ütemtervét (10. sz. informális 

dokumentum). A GRSP elfogadta a módosított napirendet, ami így az alábbi pontokkal egészült ki: 

17(g), 17(h) és 17(i). 

2. 7. sz. GTR (Fejtámaszok) 

A napirendi ponthoz új dokumentum, beterjesztés nem érkezett, ezért azt a GRSP elnapolta. 

3. 9. sz. GTR (Gyalogosvédelem) 

(a) Javaslat a GTR 2. szakaszára 

A napirendi pont alá tartozó dokumentumokat, beterjesztéseket a GRSP a 13. napirendi pont 

(127. sz. előírás – Gyalogosvédelem) alatt tárgyalta. 

(b) Javaslat az 1. szakasz módosítására és a 2. szakasz tervezetére 

A napirendi pont alá tartozó dokumentumokat, beterjesztéseket a GRSP a 13. napirendi pont 

(127. sz. előírás – Gyalogosvédelem) alatt tárgyalta. 

4. Oldalütközéshez használt bábúk harmonizációja 

US küldött szóbeli beszámolót tartott a témával kapcsolatban, de mivel új anyag a napirendi 

ponthoz nem érkezett, azt a GRSP elnapolta. 

5. Elektromos járművekre vonatkozó GTR 

Az ELNÖK ÚR (USA) ismertette a 19. sz. informális dokumentumot, ami helyzetjelentés az 

informális munkacsoport (IWG) tevékenységéről. A kidolgozás alatt lévő GTR vonatkozni fog a 

nagyfeszültséggel szembeni biztonságra, az elektronikus alkatrészekre és az újratölthető energia 

tárolókra (REESS = Rechargeable Energy Storage System), normál használat közben és ütközés 

után is. A GTR elfogadását 2016. novemberre kalkulálják, idén még három munkaülést terveznek. 
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6. 14. sz. előírás (Biztonsági öv rögzítési pontjai) 

Az OICA ismertetette a 3. sz. munkadokumentumot, ami javaslat az előírás 08-as 

módosítássorozatára. A régóta napirenden lévő téma a sportautókba, kabriókba kötelezően előírt 

ISOFIX rögzítési pontok számára vonatkozik. 

A most benyújtott dokumentumot NL és DK is bírálta, nem tartották kellően egyértelműnek. 

Ráadásul, mint kiderült a beterjesztés hiányos, ezért azt a GRSP visszavonta, a témát pedig 

elnapolta. 

7. 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 

A CLEPA ismertetette a 14. sz. informális dokumentumot, ami javaslat 6. kiegészítésre az előírás 

06-os módosítássorozatához. Azt javasolják, hogy az előírás tegye lehetővé egy figyelemfelkeltő, 

piros fényű lámpa alkalmazását a biztonsági öv csatján, ami akkor gyulladna fel, ha az ülés foglalt, 

de az öv nincs bekapcsolva. Ez a megoldás éjszakai fényviszonyok mellett megkönnyítené az öv 

használatát, ezáltal növelné az utasbiztonságot. DE hozzászólt a fényforrás színével kapcsolatban, 

majd a dokumentumot a GRSP módosította (14r1). Végül a 14r1 sz. informális dokumentummal 

módosított 15. sz. munkadokumentumot a GRSP elfogadta, és továbbküldte a WP.29-nek. 

NL ismertette a 13. sz. munkadokumentumot, ami szintén javaslat 6. kiegészítésre az előírás 06-os 

módosítássorozatához. A dokumentum apróbb módosításokat javasol az előírás 7.7.1. és 1B. 

melléklet 12. pontjában. A CLEPA és EC hozzászólása után a dokumentumot a GRSP 

módosította, majd elfogadta és továbbküldve a WP.29-nek. 

KR ismertette a 24. sz. informális dokumentumot, ami egy prezentáció a biztonsági öv 

becsatolására figyelmeztető eszköz hasznosságáról. Statisztikai adatokkal szemléltette, hogy Dél-

Koreában és Japánban a hátsó ülésen lényegesen alacsonyabb az övhasználat gyakorisága. Ez a 

megállapítás az EU egyes országai is érvényes. Azt javasolják, hogy a biztonsági öv becsatolására 

figyelmeztető eszköz legyen kötelező M2, M3, N2 és N3 kategória estén az első üléseken, M1 és 

N1 kategória esetén pedig az összes ülésen. (A megfogalmazott javaslatokat rendezett formában a 

17. sz. informális dokumentum tartalmazza.) 

Az OICA időt kért a beterjesztett javaslat átgondolásához, továbbá megjegyezte, hogy Dél-

Koreában valószínűleg azért ilyen alacsony a hátsó üléseken az övhasználat, mert az nem is 

kötelező, csak autópályán. 

DE véleménye szerint, a biztonsági öv viselés gyakoriságának növelésére a figyelmeztető eszköz 

kötelezővé tétele csak egy módszer a sok közül, a jó eredményhez a többi területen is lépések 

szükségesek. NL egyetértett DE hozzászólásával. 

A 17rev2 sz. informális dokumentumból a következő ülésre munkadokumentum készül, addig a 

témát a GRSP elnapolta. 

NL ismertetette a 18. sz. informális dokumentumot, ami javaslat kiegészítésre az előírás 06-os 

módosítássorozatához. Az előírás 8.3.4. pontjában, illetve a 17. melléklet 1 függelékének 2.7. és 

3.2. pontjában és 3. függelékének 1. táblázatában javasol módosítást. A beterjesztésből a 

következő ülésre munkadokumentum készül, addig a témát a GRSP elnapolta. 
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8. 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) 

NL ismertette a 14. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 4. kiegészítésre az előírás 08-as 

módosítássorozatához. A beterjesztésben a háttámla és fejtámasz előírt energiaelnyelő felületét 

javasolják kiterjeszteni, megnövelni. Mivel a dokumentumhoz hozzászólás nem érkezett, azt a 

GRSP elfogadta és továbbküldte a WP.29-nek. 

A CLEPA ismertetette a 23. sz. informális dokumentumot, ami egy tisztázandó kérdést vet fel a 

vizsgálati eljárásokra vonatkozóan. Amennyiben egy 3 személyes hátsó üléspad csak két 

fejtámasszal van ellátva, a két szélső ülőhelyen, az előírás nem határozza meg pontosan, milyen 

vizsgálati erőket szükséges alkalmazni. A CLEPA szerint 3 különböző terhelés együttest is lehet 

alkalmazni, melyeket egyre kéne leszűkíteni. A GRSP-től várják a kérdés tisztázását. 

DE és NL véleménye szerint, ez egy nagyon jó észrevétel, a jövőben valóban tisztázni szükséges. 

A témát a GRSP a következő ülésre elnapolta. 

9. 22. sz. előírás (Bukósisakok) 

A TITKÁRSÁG ismertetette a 6. sz. informális dokumentumot, aminek témája a 22. sz. előírás és 

az elektromos kerékpárok. A bukósisak használatának kötelezővé tétele felmerült az elektromos 

kerékpárok esetében is. Azonban a kerékpár és a moped kategóriák között a határvonalat nem 

könnyű meghúzni, és a jelenlegei 22. sz. előírás csak a moped és motorkerékpár bukósisakokra 

vonatkozik. Felmerült a kérdés, szükséges-e módosítani az előírást, esetleg új bukósisak 

kategóriát bevezetni. 

A témához többen hozzászóltak. IT szerint nem szükséges új bukósisak kategóriát létrehozni, NL 

és SE szerint a kérdésnek jobban utána kell járni. A témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

10. 44. sz. előírás (Gyermekbiztonsági rendszerek) 

ES ismertette az 5. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 10. kiegészítésre az előírás 04-es 

módosítássorozatához. A régóta napirenden lévő beterjesztést a GRSP elfogadta, és továbbküldte 

a WP.29-nek. 

A CLEPA ismertette a 6. sz. munkadokumentumot, ami szintén javaslat 10. kiegészítésre az 

előírás 04-es módosítássorozatához. A beterjesztésben azt javasolják, hogy a gyereküléshez 

használt anyagok mérgezés szempontjából feleljenek meg az EN 71-3:2013 szabvány rávonatkozó 

részeinek, illetve éghetőség szempontjából az EN 71-2:2011+A1:2014 szabvány 5.4-es pontjának, 

legfeljebb 30 mm/s lángterjedési sebesség mellett. 

DK a lángterjedési sebességgel kapcsolatban hozzászólt, DE véleménye szerint az égési 

tulajdonságokat nem komplett, kész termékeken szokták vizsgálni, hanem anyagminta darabokon. 

A CLEPA prezentáció formájában ismertette a jelenlegi mérgezőségre és éghetőségre vonatkozó 

követelményeket a 44. és a 129. sz. előírásokban. Jelenleg a szabványokra hivatkozás a két 

előírásban nem egyforma, ezt a jövőben korrigálni szükséges. Tisztázandó, hogy az EN 71-2 és -3 

szabványoknak pontosan melyik részére hivatkozzanak az előírások. 
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DE, SE és EC hozzászólásait követően vita kerekedett a témában. Mivel megegyezés nem 

született, a GRSP a témát a következő ülésig elnapolta. 

11. 80. sz. előírás (Autóbuszülések és rögzítésük szilárdsága) 

A napirendi ponthoz új dokumentum, beterjesztés nem érkezett, ezért azt a GRSP elnapolta. 

12. 94. sz. előírás (Frontális ütközés) 

A GRSG TITKÁRA ismertetette a GRSG 2015. évi 13. sz. munkadokumentumát, ami javaslat 6. 

kiegészítésre az előírás 02-es módosítássorozatához. A beterjesztésben azt javasolják, hogy az 

előírás 2.3. pontjában, a jármű szélességének meghatározásánál a külső közvetett látást biztosító 

eszközök ne legyenek figyelembe véve. Az OICA hozzászólása után a dokumentumon kisebb 

módosítást hajtottak végre, majd a módosított dokumentumot a GRSP elfogadta. 

FR ismertetette a 7. sz. munkadokumentumot, ami javaslat az előírás 03-as módosítássorozatára. 

A régóta napirenden lévő javaslat több ponton módosítaná az előírást, többek között kisebb 

határértéket írna elő a mellkas benyomódásra (ThCC, 50 helyett 42 mm), módosítaná a 

kormánykerék, a sebességváltókar, a fejtámaszok és a vezetőt szimuláló bábú (dummy) lábainak 

vizsgálat alatti beállításait. 

A GRSP apró módosításokkal a dokumentumot elfogadta, majd továbbküldte a WP.29-nek. 

13. 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 

EC ismertetette a 16. sz. informális dokumentumot, ami a 8. sz. munkadokumentumot módosítaná. 

A beterjesztés javaslat az előírás 02-es módosítássorozatára. Új fogalmat vezetne be az 

előírásban, a lökhárító mögötti kereszttartó (Bumper beam) fogalmát, továbbá módosítaná a 

lökhárító vizsgálati területének (Bumper test area) és a lökhárító sarkának (Corner of bumper) 

definícióját, meghatározását. Az OICA kérdésként felvette, a javaslatban mit értenek pontosan a 

műanyag, mint anyagfajta fogalmán, ez így jelenleg nem teljesen egyértelmű. 

Az OICA ismertetette a 12. sz. informális dokumentumot, ami egy prezentáció a lökhárító vizsgálati 

területével kapcsolatban. A GRSP a 16. sz. informális dokumentumot módosította (16r1), az 

átmeneti rendelkezések fejezetben. Végül a 16r1 sz. informális dokumentummal módosított 8. sz. 

munkadokumentumot a GRSP elfogadta, és továbbította a WP.29-nek. 

14. 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszerek) 

FR egy prezentáció formájában (22. sz. informális dokumentum) beszámolt az informális 

munkacsoport (IWG) legutóbbi munkájáról. Az előző, 56. ülés óta 3 munkaülésük volt, az eddig 

elért eredmények: az i-Size 105 cm-es testmagasságig elérhető, a védelem oldalütközés esetén, 

illetve az univerzális, plug-and-play használati mód megoldva, és 15 hónapos korig nem 

lehetséges a menetiránnyal szembeni gyerekszállítás. A jövőre vonatkozóan több döntés is 

született, például az ülésmagasítót a 44. sz. előírásban szeretnék tartani, viszont ez esetben 

módosítani szükséges a régi előírást, hogy megtiltsa az ülésmagasító jóváhagyását 125 cm-es 

testmagasság alatti gyerekek számára.  
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A CLEPA ismertetette a 7. sz. informális dokumentumot, ami javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. 

előírás 06-os módosítássorozatához. Javaslatában 2 új méret kategóriát vezetne be, az L1 és L2-t 

(balra és jobbra néző üléskategória, bébi hordozó). A javaslat kapcsán vita kerekedett, és mivel 

megegyezés nem született, ezért a témát a GRSP a következő ülésig elnapolta. 

A TITKÁRÁSÁG ismertetette a 4rev3 sz. informális dokumentumot, ami a 129. sz. előíráshoz 

készülő fogyasztói tájékoztató anyag. Felvették azt a lehetőséget is, hogy két tájékoztató anyag is 

készüljön, egy egyszerűbb, könnyebben érthető és egy szakmailag komolyabb. DE az egy anyag 

összeállítását támogatta. A témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

15. Javaslat új előírás készítésére (Frontális ütközés) 

FR (az IWG elnöke) ismertetette a 11. sz. munkadokumentumot, ami az új előírás tervezete. Az 

előírás tervezet címe: személygépjárművek jóváhagyása az utasvisszatartó rendszerük frontális 

ütközés során nyújtott hatásossága tekintetében. Az előírás a 3,5 t össztömeg alatti M1 kategóriára 

vonatkozna kötelezően, de a gyártó kérésére egyéb kategóriájú járművek is jóváhagyhatók. A 

vizsgálat merőleges, teljes homlokfelületű ütközésből áll, merev akadálynak 50 0/+1 km/h 

sebességgel. 

A GRSP módosított a dokumentumom, a módosításokat a 29r1 sz. informális dokumentum 

tartalmazza. A témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

16. Kollektív módosítások a 14. és 16. sz. előírásokban 

NL ismertette a 10. sz. munkadokumentumot, ami javaslat 7. kiegészítésre a 14. sz. előírás 06-os 

módosítássorozatához és javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás 06-os módosítássorozatához. 

A régóta napirenden lévő javaslat témája olyan magasság állító szerkezettel rendelkező 3 pontos 

biztonsági öv bevezetése, amelynek felső rögzítési pontja magán az felső hevederágán állítható, 

nem a B oszlopon vagy az ülés háttámláján. A javaslat úgy nevezi, rugalmas magasságállító 

eszköz. Ezt az övtípust M2 és M3 kategóriájú járművekbe szánnák. 

DK aggodalmát fejezte ki, mi történne, ha ezt az övtípust elkezdenék gyerekülés helyett használni, 

mivel hogy ez olcsóbb megoldás. NL megértette DK aggodalmát, de autóbuszban így is jóval 

hatékonyabb a 2 pontos medence övnél. 

ES támogatta NL javaslatát. DK kérte a javaslatban tisztázni, hogy ez az övtípus nem minősül 

gyerekülésnek. A témát a GRSP a következő ülésig elnapolva. 

17. Egyéb ügyek 

(a) Információcsere a passzív biztonság nemzeti és nemzetközi követelményeiről 

A CI ismertetette az előző, 56. ülés 29. sz. informális dokumentumát, melynek témája 4 

kerekű nehéz motorkerékpárok (L7e kategória) Euro NCAP szerinti töréstesztje. Az L7e 

kategória járművei kényelmes és gazdaságos városi közlekedési formának minősülnek, 

használatukhoz többnyire nem szükséges jogosítvány, a kisméretű városi autók és 

motorkerékpárok versenyképes alternatívái lehetnek. Viszont nem vonatkoznak rájuk a 

gépjárművek szigorú biztonsági előírásai.  
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A Euro NCAP 4 járművet vizsgált meg, lesújtó eredménnyel. A lényegesen gyengébb 

utasvédelem mellett feltűnő, hogy ezek a járművek árai egy mini autó árával megegyeznek. 

KR ismertetette az előző, 56. ülés 34. sz. informális dokumentumát, melynek témája a KNCAP 

2014. évi jelentése. A KNCAP 1999-es indulása óta 118 járművet vizsgált meg, 2010 óta 

vizsgálják az aktív védelmi rendszereket is. Végeznek teljes homlokfelületű és eltolt frontális, 

oldalirányú töréstesztet, oszlopnak ütköztetést, ráfutás szimulálást és gyalogosvédelmi 

vizsgálatot is. A prezentációban ismertették a 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó 

terveiket. 

(b) Definíciók és rövidítések a GRSP hatásköre alá tartozó előírásokban 

A TITKÁRSÁG ismertette a WP.29 165. ülésének 17. sz. informális dokumentumát, mely az 

előírásokban aktuálisan megtalálható összes rövidítést tartalmazza. A TITKÁRSÁG megkérte 

a küldötteket, hogy amennyiben valakinek a dokumentumhoz hozzáfűznivalója van, jelezze. 

Hozzászólás nem érkezett. 

(c) A Nemzetközi Teljes Jármű Típusjóváhagyási (IWVTA) rendszer fejlesztése, és a 
munkacsoportok (GR-ek) bevonása a folyamatba 

A napirendi ponthoz új dokumentum nem érkezett, ezért azt a GRSP elnapolta. 

(d) A WP.29 2015. márciusi ülésének kiemelt témái 

A TITKÁRSÁG tájékoztatta a GRSP-t a WP.29 165. üléseinek kiemelt témáiról 

(ECE/TRANS/WP.29/1114 és ECE/TRANS/WP.29/1114/Corr.1). 

(e) A háromdimenziós H-pont vizsgáló eszköz 

DE tájékoztatta a GRSP-t, hogy az informális munkacsoportnak (IWG) eddig egy munkaülése 

volt áprilisban, Bonn-ban. A munkaülésen megállapítottakat a 30. sz. informális dokumentum 

tartalmazza. 

(f) Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS) 

A napirendi ponthoz új dokumentum nem érkezett, ezért azt a GRSP elnapolta. 

(g) Kollektív módosítások a 12., 94., 95. és 100. sz. előírásokban, továbbá az L kategóriájú 
elektromos járművekre és az új frontális ütközésre vonatkozó előírás tervezetekben 

A TITKÁRSÁG ismertette a 2. sz. informális dokumentumot, ami a fent felsorolt összes 

előírásban, illetve előírás tervezetben egy apró, stilisztikai módosítást javasol az Újratölthető 

Elektromos Energiatároló Rendszerre (REESS) vonatkozóan. A javaslathoz hozzászólás nem 

érkezett, azt a GRSP elfogadta. 
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(h) 11. sz. előírás (Ajtózárak és csuklópántok) 

Az OICA ismertetette az 5. sz. informális dokumentumot, ami javaslat 4. kiegészítésre az 

előírás 03-as módosítássorozatához, és javaslat 1. kiegészítésre az előírás 04-es 

módosítássorozatához. Javasolják egy új pont bevezetését (6.3.3.1.) az előírásban, a 

zárszerkezet fogalmára vonatkozóan. A témára a GRSP a következő ülésen visszatér. 

(i) Kollektív módosítási javaslatok a 16., 44., 94. és 129. sz. előírásokban 

EC ismertette a 11. sz. informális dokumentumot, mely az utasoldali első légzsákra 

figyelmeztető feliratra vonatkozik. Az a probléma merült fel a témában, hogy az egyes 

járműgyártók önkényesen feltüntetnek egyéb információkat is a légzsákra figyelmeztető 

feliraton, ami nem a gyermekvédelemre vonatkozik. Ezért azt javasolják, hogy ezt a szóban 

forgó előírások tiltsák meg. 

Az OICA szerint ez nem minősül nagy problémának, a kiegészítő információk nem 

félrevezetőek. FR támogatja EC javaslatát. A témából vita kerekedett ki. 

DE azt javasolta, hogy a lehető legegyszerűbb megoldást lenne érdemes választani, legyen 

az előírásokban egy mindenki által használható minta. A témára a GRSP a következő ülésen 

visszatér. 
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18. Informális dokumentumok 

Sorszám Benyújtotta Napirendi 
pont Tárgy 

01 TITKÁRSÁG 15 

Módosító javaslatok az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/12 dokumentumhoz - 01-es 
módosítássorozat tervezet, az új frontális ütközésre vonatkozó 
előírás (személygépjárművek jóváhagyása az utasvisszatartó 
rendszerük frontális ütközés során nyújtott hatásossága 
tekintetében) tervezetéhez 

02 TITKÁRSÁG 17(g) 

Kollektív módosító javaslatok a 12., 94., 95. és 100. sz. 
előírásokban, továbbá az L kategóriájú elektromos járművekre 
(ECE/TRANS/WP.29/2015/69) és az új frontális ütközésre 
vonatkozó előírás (személygépjárművek jóváhagyása az 
utasvisszatartó rendszerük frontális ütközés során nyújtott 
hatásossága tekintetében) tervezetekben 

03 CLEPA 7 

Módosító javaslatok az 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/16 dokumentumhoz - Az 
egyszerűsített vizsgálati eljárás leírása a 14. Mellékletben - 
Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 

04r3 TITKÁRSÁG 14 A 129. sz. előírás koordinált információs kampányához készült 
tájékoztató prospektus tervezete 

05r1 OICA 17(h) 
Javaslat 4. kiegészítésre a 11. sz. előírás (Ajtózárak és 
csuklópántok) 03-as módosítássorozatához és javaslat 1. 
kiegészítésre a 11. sz. előírás 04-es módosítássorozatához 

06 TITKÁRSÁG 9 22. sz. előírás és az elektromos kerékpárok 

07r1 CLEPA 7 Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 

08 CLEPA 14 Javaslat 5. kiegészítésre a 129. sz. előíráshoz 

09 CLEPA 10 és 14 Az integrált gyermekvédelmi eszközök (CRSs) kontúrrajzainak 
véglegesítése a 129. sz. előírásban 

10 GRSP elnök 1 Az előzetes napirend tárgyalási sorrendje 

11r1 EC 17(i) Kollektív módosítási javaslatok a 16., 44., 94. és 129. sz. 
előírásokban 

12 OICA 3(a) és 13 Gyalogos védelem – Lökhárító vizsgálati területe 

13 OICA 13 

Javaslat a 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 02-es 
módosítássorozatára – Módosító javaslatok az Európai 
Bizottság szakértője (IWG elnöke) által beterjesztett 
ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/8 dokumentumhoz 

14r1 CLEPA 7 Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás 06-os 
módosítássorozatához 

15 EC 3(a) Módosító javaslatok a 9. sz. GTR-hez (Gyalogosvédelem) 

16r1 EC 13 Javaslat a 127. sz. előírás (Gyalogosvédelem) 02-es 
módosítássorozatához 

17r2 JP, KR és EC 7 Módosító javaslatok a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 06-os 
módosítássorozatához 

18 NL 7 Javaslat kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 06-
os módosítássorozatához 
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Sorszám Benyújtotta Napirendi 
pont Tárgy 

19 US 5 
Előrehaladási jelentés a GRSP-nek az informális 
munkacsoport (IWG) tevékenységéről – Elektromos járművek 
biztonsága az 1998. évi egyezményben 

20 FR 14 

Javaslat a 129. sz. előírás (Továbbfejlesztett gyermekvédelmi 
eszközök) 01-es módosítássorozatára irányuló javaslathoz - 
Módosító javaslatok az ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2015/9 
dokumentumhoz 

21 FR 14 Javaslat a 129. sz. előírás 01-es módosítássorozatára 
(konszolidált változat) 

22 FR 14 
Előrehaladási jelentés a GRSP 57. ülésére a 
gyermekbiztonsági rendszerek informális munkacsoporttól 
(IWG-CRS) 

23 CLEPA 8 17. sz. előírás (Ülések szilárdsága) – Tisztázandó kérdés 
felvetése 

24 JP, KR és EC 7 Módosítási javaslatok a 16. sz. előíráshoz: Biztonsági öv 
bekapcsolására figyelmeztető eszköz kötelezővé tétele 

25 CLEPA 7 
Magyarázó dokumentum a GRSP/2015/16 és GRSP‐57‐03 
dokumentumokhoz, az utasvisszatartó rendszer jóváhagyását 
illetően 

26 CLEPA 10 Mérgezőségi és éghetőségi követelmények a gyermekvédelmi 
rendszerekre vonatkozó előírásokban (44. és 129. sz. előírás) 

27 TITKÁRSÁG 9 Az ENSZ motorkerékpár bukósisakokra vonatkozó tanulmánya 

28 CLEPA 15 Javaslat 6. kiegészítésre a 16. sz. előírás (Biztonsági övek) 
06-os módosítássorozatához 

29r1 GRSP elnök 15 
Új előírás tervezete (Személygépjárművek jóváhagyása az 
utasvisszatartó rendszerük frontális ütközés során nyújtott 
hatásossága tekintetében) 

30 DE 17(e) 
Előrehaladási jelentés a háromdimenziós H-pont vizsgáló 
eszköz harmonizációjára megalakult informális 
munkacsoporttól (IWG) 

31 FR 15 Indoklás a biomechanikai mellkas deformáció küszöbértékeire 
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